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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

o projekcie ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 449) 

 

Marszałek Senatu w dniu 25 września 2013 r. skierował do Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy w celu rozpatrzenia go w pierwszym 

czytaniu. 

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 7 listopada 2013 r. oraz 9 i 17 stycznia 
2014 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców 
projekt ustawy, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat 
jednolitego, załączonego projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych oraz 
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o pomocy dla 

działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych. 

Jednocześnie upoważnia senatora Jana Wyrowińskiego do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 

 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 

z powodów politycznych1) 

Uznając szczególne zasługi dla Polski tych jej obywateli, którzy w latach 1956–1989 

z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych, angażowali się 

w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości 

Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani, uchwala się, co następuje: 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady: 

1) nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych; 

2) przyznawania świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej: 

a) działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów 

politycznych, 

b) wdowom i wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej lub osobach 

represjonowanych z powodów politycznych. 

Art. 2. 1. Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 

1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., przez co najmniej 6 miesięcy: 

1) była członkiem nielegalnej organizacji, której cele zmierzały do odzyskania przez 

Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka lub 

2) prowadziła w sposób zorganizowany, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność 

na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 

człowieka. 

2. Za nielegalną organizację nie uznaje się organizacji niezależnego ruchu związkowego 

lub niezależnego ruchu studenckiego, działającą w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 

jej rejestracji przed dniem 13 grudnia 1981 r. 

                                            
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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Art. 3. Osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od 

dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r.:  

1) przebywała w: 

a) więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku 

wydanego w latach 1956–1989, albo bez wyroku, jednorazowo na okres dłuższy 

niż 48 godzin lub wielokrotnie na łączny okres powyżej 30 dni, za działalność na 

rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 

praw człowieka lub 

b) ośrodku odosobnienia na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. 

o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18, z 1989 r. 

Nr 34, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 342), za działalność na rzecz odzyskania 

przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka;  

2) pełniła służbę wojskową, do której odbycia została obowiązana pod pozorem wykonania 

ciążącego na niej obowiązku obrony, w szczególności w wojskowym obozie 

specjalnym, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości 

i suwerenności lub respektowania praw człowieka;  

3) brała udział w wystąpieniu wolnościowym na rzecz odzyskania przez Polskę 

niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka i w związku z tym: 

a) na skutek działania wojska, milicji lub organów bezpieczeństwa państwa, o których 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r Nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.)2), zwanych dalej „organami bezpieczeństwa państwa”, 

poniosła śmierć, doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy 

niż siedem dni, 

b) była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa, a wobec niej podjęto 

bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub 

wykroczenia, 

c) była pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu, 

d) została z nią bezprawnie rozwiązana umowa o pracę,  

e) została relegowana z uczelni wyższej lub innej szkoły lub 

                                            
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, 

poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, 
poz. 602, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 201, poz. 1335 oraz z 2012 r. Nr 908 i Nr 1529. 
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f) była objęta zakazem publikacji przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 

i Widowisk, wojewódzki lub miejski urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk 

albo Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk lub okręgowy urząd kontroli 

publikacji i widowisk przez okres dłuższy niż jeden rok lub 

4) była poszukiwana listem gończym, oskarżona lub skazana za popełnienie przestępstwa 

lub wielokrotnie skazywana za popełnienie wykroczenia, za działalność na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 

człowieka. 

Art. 4. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych przysługuje osobie: 

1) która nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 

bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed 4 czerwca 1989 r., bez 

wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 

człowieka albo 

2) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią 

lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze 

tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez 

organy bezpieczeństwa państwa. 

Art. 5. 1. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych stwierdza, w drodze decyzji, Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, 

osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji 

antykomunistycznej lub po osobie represjonowanej z powodów politycznych. 

2. Do wniosku dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 2 lub art. 3, oraz opinię Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy 

Opozycji. 

3. Wdowa lub wdowiec po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie 

represjonowanej z powodów politycznych do wniosku dołącza także kopię odpisu skróconego 

aktu zgonu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
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politycznych oraz kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa potwierdzającego zawarcie 

małżeństwa z tą osobą. 

4. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwraca się do 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu o przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów 

dotyczących warunków, o których mowa w art. 2–4, oraz o przekazanie uwierzytelnionych 

kopii tych dokumentów. 

5. W przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), 

przepisu art. 146 § 1 tej ustawy nie stosuje się. 

Art. 6. 1. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na 

wniosek działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, którzy otrzymali decyzję stwierdzającą status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wydaje legitymację 

oraz odznakę honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych. 

2. Na wniosek członka rodziny działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych wydaje odznakę pamiątkową. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się aktualną fotografię działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, 

odzwierciedlającą w sposób niebudzący wątpliwości jej wizerunek twarzy. 

4. Do wydawania legitymacji, odznaki honorowej oraz odznaki pamiątkowej stosuje się 

odpowiednio przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po zasięgnięciu opinii 

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór legitymacji oraz wzór odznaki honorowej i odznaki pamiątkowej, 

mając na względzie konieczność zróżnicowania legitymacji i wzorów odznak, ze względu na 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3. 

Art. 7. Prawo do świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej przysługuje działaczowi 

opozycji antykomunistycznej, osobie represjonowanej z powodów politycznych oraz wdowie 
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lub wdowcowi po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej 

z powodów politycznych, którzy otrzymali decyzję stwierdzającą status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zwanymi dalej 

„osobą uprawnioną”. 

Art. 8. Świadczenie specjalne i pomoc pieniężną przyznaje, w drodze decyzji, 

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby 

uprawnionej. 

Art. 9. 1. Świadczenie specjalne przyznaje się w wysokości najniższej emerytury 

ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), zwanej dalej „najniższą emeryturą”, 

miesięcznie, jeżeli: 

1) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 

odpowiadającej 220% najniższej emerytury albo 

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 

170% najniższej emerytury. 

2. Świadczenie specjalne przyznaje się w wysokości połowy najniżej emerytury, 

miesięcznie, jeżeli dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej albo dochód na osobę 

w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej 

emerytury. 

3. Waloryzacji świadczenia specjalnego dokonuje się z urzędu. 

4. Świadczenie specjalne przyznaje się na okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, 

w którym został złożony wniosek. 

Art. 10. 1. Pomoc pieniężną przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, do wysokości 300% najniższej emerytury, jeżeli 

dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej albo dochód na osobę w rodzinie osoby 

uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury. 

2. Pomoc pieniężna może być przyznana w szczególności na całkowite lub częściowe 

pokrycie kosztów: 

1) zakupu wózka inwalidzkiego; 

2) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 

3) zakupu sprzętu ortopedycznego; 
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4) zakupu ułatwiającego pracę i życie sprzętu innego niż określony w pkt 1–3; 

5) zakupu leków oraz środków opatrunkowych; 

6) dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa; 

7) opłacenia pomocy pielęgnacyjnej lub 

8) zaspokojenia innych potrzeb bytowych i ochrony zdrowia w przypadku długotrwałej 

choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania. 

3. Pomoc pieniężną przyznaje się nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 

Art. 11. 1. Do świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej przepisy art. 6 pkt 3, 10 

i 14, art. 8 ust. 3–13, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13, art. 98, art. 104, art. 105, 

art. 106 ust. 3, 3a i 5, art. 107 ust. 5b–5d oraz art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650) stosuje się odpowiednio. 

2. Za kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, przyjmuje się kryteria zweryfikowane na podstawie art. 9 tej 

ustawy. 

3. Do dochodu nie wlicza się także pozostałych świadczeń pieniężnych, o których mowa 

w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Art. 12. 1. W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do świadczenia specjalnego 

z uprawnieniami, o których mowa w art. 16 i art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400), osobie tej przysługuje świadczenie specjalne albo 

uprawnienia, o których mowa w art. 16 i art. 201 ust. 1 tej ustawy, według własnego wyboru. 

2. W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do pomocy pieniężnej z prawem do 

pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, osobie tej przysługuje pomoc pieniężna albo pomoc pieniężna, o której mowa 

w art. 19 tej ustawy, według własnego wyboru. 

Art. 13. Działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej 

z powodów politycznych, którzy otrzymali decyzję stwierdzającą status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przysługuje prawo 

pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu 

pomocy społecznej. 
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Art. 14. Samorząd terytorialny może udzielać pomocy działaczom opozycji 

antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, w zakresie 

udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych 

i oświatowych. 

Art. 15. 1. Tworzy się Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do Spraw Działaczy 

Opozycji, zwane dalej „Radami”, działające przy zarządzie województwa, który zapewnia ich 

obsługę techniczno-administracyjną. 

2. Członków Rady, w liczbie 9 osób, powołuje zarząd województwa w porozumieniu 

z Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób 

odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności, zamieszkałych na terenie danego 

województwa. 

3. Do zadań Rady należy opiniowanie udokumentowanych wniosków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, właściwą miejscowo jest Rada działająca 

w województwie miejsca zamieszkania składającego wniosek. Dla osób zamieszkałych poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej właściwą miejscowo jest Rada działająca przy zarządzie 

województwa mazowieckiego. 

5. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

6. Członkowie Rady wykonują swoje zadania za wynagrodzeniem. 

7. Wynagrodzenie członka Rady wynosi 200 zł za każde posiedzenie, w którym brał 

udział, przy czym nie może ono wynosić więcej niż 400 zł miesięcznie. 

8. Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdów na 

posiedzenia Rady. 

9. Organizację i tryb pracy Rad określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego, mając na uwadze sprawność działania Rad. 

Art. 16. Wypłata świadczenia specjalnego, pomocy pieniężnej oraz wynagrodzeń 

i kosztów przejazdów dla członków Rad następuje z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
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Art. 17. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 25b dodaje się pkt 25c 

w brzmieniu:  

„25c) świadczenie specjalne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia …. o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. …);”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 966 i 984) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 

sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku 

z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych 

i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, zapomogi 

pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych 

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 

przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej, 

o których mowa w przepisach ustawy z dnia … o pomocy dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz. U. poz. …).”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) w art. 3 w pkt 1 w lit c w tiret dwudziestym ósmym średnik 

zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte w brzmieniu: 

„– świadczenie specjalne i pomoc pieniężna określone w ustawie z dnia … o pomocy 

dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. poz. …);”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 182 i 509) w art. 8 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia … 

o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 

z powodów politycznych (Dz. U. poz. …);”. 

                                            
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596, 

769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717. 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[%7B%22lo_query_json%22:%22[%5C%22or%5C%22,[%5C%22and%5C%22,[%5C%22eql%5C%22,%5C%22AKT_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU20051020852%5C%22],[%5C%22eql%5C%22,%5C%22NR_ZALACZNIK%5C%22,0]],[%5C%22eql%5C%22,%5C%22I_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU20051020852%5C%2
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Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. 



 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Celem projektu ustawy jest przyznanie szczególnego statusu działaczom opozycji 

i osobom represjonowanym z powodów politycznych angażujących się w latach 1956–1989 

w działalność antykomunistyczną. Wprowadzane rozwiązania mają być wyrazem docenienia 

wyjątkowej roli tych osób w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. 

Projekt zakłada potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych stosownymi dokumentami: honorową odznaką 

oraz legitymacją działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Przewiduje pierwszeństwo 

w przyznaniu tym osobom pomocy socjalnej oraz stwarza wyraźną podstawę do udzielenia 

pomocy w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, 

zdrowotnych i oświatowych realizowanych przez samorząd terytorialny. Celem projektu 

ustawy jest także zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej 

i osobom represjonowanym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Jest 

bowiem niedopuszczalne, aby osoby zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości 

żyły w skrajnej biedzie. Zgodnie z sygnałami płynącymi od organizacji zrzeszających byłych 

opozycjonistów, a potwierdzonymi na spotkaniu, które odbyło się w Senacie 25 marca 2013 r. 

– Czy i jak można pomóc działaczom opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego 

znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej?, problem biedy a niekiedy wręcz 

wykluczenia społecznego w tym środowisku narasta. Projektowana ustawa stanowi próbę 

zaradzenia tej sytuacji. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę 

zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie 

kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia 

specjalnego oraz pomocy pieniężnej. 

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące sytuację prawną działaczy opozycji 

antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych to przepisy 

następujących ustaw: 

1) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2012 r. poz. 400),  

2) ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

(Dz. U. Nr .34, poz. 149, z późn. zm.), 
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3) ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 

450, z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1440, z późn. zm.), 

5) ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień 

wolnościowych w latach 1956–1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741, z późn. zm.). 

Zakres podmiotowy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (zwanej dalej ustawą 

o kombatantach) obejmuje przede wszystkim kombatantów, czyli osoby, które brały udział 

w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji 

wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na mocy ustawy o kombatantach za działalność równorzędną z działalnością 

kombatancką lub za podleganie represjom wojennym i okresu powojennego uznaje się 

również (między innymi): 

1) pełnienie funkcji cywilnych w podziemnych niepodległościowych organizacjach 

cywilnych w latach 1945-1956,  

2) czynny udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu 

w czerwcu 1956 r., który spowodował śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, 

3) przebywanie w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na 

mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez władze 

polskie, przez sądy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez 

wyroku - za działalność polityczną bądź religijną, związaną z walką o suwerenność 

i niepodległość, 

4) poniesienie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na czas powyżej siedmiu dni 

w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas wystąpień 

wolnościowych. 

Wskazane wyżej osoby, zgodnie z ustawą o kombatantach, po potwierdzeniu ich statusu 

przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mają prawo do 

szeregu świadczeń przewidzianych w przepisach tej ustawy. Są to m. in. uprawnienia 

określone przez ustawę o kombatantach jako uprawnienia pracownicze, uprawnienia 

emerytalne, prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę, dodatek kombatancki, 
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pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej i w domach opieki społecznej, ulga w 

przejazdach środkami komunikacji publicznej, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny, 

świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz przyznawana w drodze wyjątku 

emerytura lub renta, a także doraźna lub okresowa pomocy pieniężna. 

Ponadto kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysługują 

świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 

1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego, uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania 

i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich 

działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., 

jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego 

bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności, jak również 

orzeczenia wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom. 

Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję 

o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu 

wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę 

i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji. 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień 

wolnościowych w latach 1956-1989 określa zasady przyznania jednorazowego świadczenia 

pieniężnego – zadośćuczynienia rodzinom osób, które na skutek działań wojska, milicji i 

innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami 

wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, niepodległości 

oraz respektowania praw człowieka i obywatela. Do wystąpień wolnościowych zaliczono 

wydarzenia z czerwca 1956 r. w Poznaniu, z października 1957 r. w Warszawie, z grudnia 

1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie), z czerwca 1976 r. 

w Radomiu, w okresie stanu wojennego od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r., w trakcie 

tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983-1989. Świadczenie w kwocie 50 000 zł. 

przyznaje się każdemu członkowi rodziny. 

Rodzice, małżonkowie oraz dzieci osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. 

w wyniku działań wojska i milicji na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. otrzymali także 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.846480&full=1
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jednorazowe renty specjalne przyznane przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 

ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Osobom tym, na mocy przepisów przejściowych ustawy o zadośćuczynieniu 

rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 nie przysługuje 

normowane tą ustawą zadośćuczynienie, chyba że osoby te otrzymały rentę specjalną 

w wysokości niższej niż 50 000 zł, co w tym wypadku oznacza prawo do świadczenia 

w kwocie stanowiącej różnicę między 50 000 zł a wysokością przyznanej renty specjalnej.  

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych zalicza wymienione w niej okresy działalności opozycyjnej lub okresy 

podlegania represjom do okresów składkowych lub okresów nieskładkowych warunkujących 

ustalenie prawa do renty i emerytury oraz obliczenia wysokości tych świadczeń. 

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach przewiduje 

przyznanie opozycjonistom z lat 1956-1989 odznaczenia w postaci Krzyża Wolności 

i Solidarności.  

 

Projekt ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych obejmuje swoim zakresem normowania 

działaczy opozycji i osoby represjonowane z lat 1956–1989. Jednocześnie, wobec 

częściowego pokrywania się zakresów podmiotowych projektowanej ustawy oraz ustawy 

o kombatantach, przede wszystkim w stosunku do osób biorących udział w wystąpieniach 

w czerwcu 1956 r. w Poznaniu oraz osób poszkodowanych w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu, 

projekt zakłada stosowną normę kolizyjną (art. 12 projektu) przesądzającą, że w stosunku do 

tej kategorii osób uprawnionych, zainteresowana osoba powinna, według własnego wyboru, 

określić reżim prawny przysługujących jej świadczeń o charakterze socjalnym (świadczenia 

specjalnego lub pomocy pieniężnej z projektowanej ustawy, albo emerytury lub renty z art. 

16, pomocy pieniężnej z art. 19 i świadczenia z art. 201 ustawy o kombatantach). 

Projekt zakłada, że świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłacane będą 

niezależnie od odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych na podstawie ustawy o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz niezależnie od zadośćuczynienia przyznanego na 

podstawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych 

w latach 1956-1989. Jednocześnie, środki przyznane na podstawie powołanych ustaw wliczać 
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się będą do dochodu uzależniającego przyznanie świadczenia na podstawie projektowanej 

ustawy, według zasad określonych w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (w związku z art. 11 ust. 1 projektu). 

 

Projekt wobec różnych zakresowo przepisów dotyczących działalności uznanej za 

działalność opozycyjną z lat 1956–1989 wprowadza własne definicje działacza opozycji 

antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych, nie ingerując 

w zastane, wyżej przedstawione uregulowania prawne (art. 2 i art. 3 projektu). 

Zgodnie z projektem ustawy do okresu uzasadniającego uznanie za działacza opozycji 

nie wlicza się członkostwa w organizacjach niezależnego ruchu związkowego i niezależnego 

ruchu studenckiego w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 13 grudnia 1981 r. 

Projektowana ustawa zakłada, że status działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych nie będzie przysługiwał osobie, która była 

pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że 

bez wiedzy przełożonych czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz 

odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka. 

Status działacza opozycji lub osoby represjonowanej nie będzie również przysługiwał osobie 

co do której, zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach 

czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy 

operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa. 

Status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów 

politycznych stwierdzać będzie, wydając stosowną decyzję, Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, 

osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz wdowy lub wdowca po działaczu 

opozycji antykomunistycznej lub po osobie represjonowanej z powodów politycznych. Przed 

wydaniem decyzji organ ten będzie miał obowiązek zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie 

informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów dotyczących zarówno 

pozytywnych i jak i negatywnych warunków uznania za działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osobę represjonowaną z powodów politycznych (art. 5 projektu). 

Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych będą mogły otrzymać legitymację i odznakę 
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honorową działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Możliwość otrzymania odznaki 

pamiątkowej obejmie także członków rodzin opozycjonistów. Wzory odznak i legitymacji 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

jako organ nadrzędny nad Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych (art. 6 projektu). Rozporządzenie powinno zakładać zróżnicowanie 

wzorów legitymacji i odznaczeń w ten sposób, aby uwzględnić, że dana osoba mogła uzyskać 

status działacza opozycji (legitymacja, odznaka działacza opozycji) albo osoby 

represjonowanej (legitymacja, odznaka osoby represjonowanej) albo też status działacza 

opozycji i jednocześnie osoby represjonowanej (legitymacja, odznaka działacza opozycji 

i osoby represjonowanej). 

Uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej uprawniać będzie, 

analogicznie jak stosowne rozwiązanie w ustawie o kombatantach, do pierwszeństwa do 

środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej 

(art. 13 projektu). 

 

Zgodnie z projektowaną ustawą działacze opozycji antykomunistyczne oraz osoby 

represjonowane z powodów politycznych, a także wdowy i wdowcy po tych osobach, mogą 

otrzymać dwa rodzaje świadczeń pieniężnych: świadczenie specjalne i pomoc pieniężną 

(art. 7–12 projektu).  

Świadczenia przysługiwać mają po spełnieniu przewidzianych ustawą kryteriów 

dochodowych. Świadczenie specjalne, w założeniu projektodawców spełniać ma rolę 

świadczenia rentowego o charakterze stałym. Pomoc pieniężna natomiast przyznawana ma 

być jedynie incydentalnie, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w związku 

z zaistnieniem zdarzeń losowych. 

Warunkiem przyznania świadczenia specjalnego lub pomocy pieniężnej ma być 

wcześniejsze stwierdzenie przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Po uzyskaniu 

statusu działacza opozycji (osoby represjonowanej) osoba ta (lub wdowa, wdowiec po 

działaczu) będzie mogła wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia (pomocy). 

Warunkiem jego przyznania będzie spełnienie kryterium dochodowego. 

Podmiotem przyznającym świadczenie specjalne i pomoc pieniężną będzie Kierownik 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Postępowanie w sprawie 
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przyznania tych świadczeń toczyć się będzie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego (wobec ogólnej normy art. 1 Kpa). Dodatkowo procedura przyznania 

świadczeń opierać się będzie na odpowiednim zastosowaniu wybranych przepisów ustawy 

o pomocy społecznej (art. 11 projektu).  

W myśl projektu świadczenie socjalne ustalone zostało w dwóch wysokościach: 

w kwocie minimalnej emerytury albo w połowie tej kwoty, w zależności od przyjętego 

kryterium dochodowego.  

Świadczenie specjalne przyznawane będzie na okres 12 miesięcy. Po upływie tego 

okresu, osoba uprawniona będzie mogła wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie 

świadczenia. 

Instytucja pomocy pieniężnej, w tym kryteria uzasadniające jej przyznanie oraz 

wysokość pomocy, wzorowane są na odpowiednich przepisach ustawy o kombatantach oraz 

wydanego na podstawie jej art. 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej 

z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz. U. Nr 53, poz. 334), przy założeniu 

ujednolicenia tych kryteriów poprzez przyjęcie górnej granicy wysokości pomocy oraz progu 

dochodowego. 

Projekt ustawy rozstrzyga też kwestię „zbiegu” uprawnień przysługujących na 

podstawie projektowanych przepisów oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

przesądzając, że są to świadczenia przyznawane niezależnie, bez wpływu na kryteria 

dochodowe określone odpowiednio projektowaną ustawą i ustawą o pomocy społecznej 

(art. 11 ust. 3 oraz art. 20 projektu). 

Projekt ustawy przewiduje zwolnienie świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej 

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozwala na pomniejszenie o kwoty tych 

świadczeń kryterium dochodowego uzasadniającego przyznanie dodatku mieszkaniowego na 

podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jednocześnie 

projekt wlicza świadczenie specjalne i pomoc pieniężną do definicji dochodu z ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 17–19 projektu). 

 

Projektowana ustawa przewiduje utworzenie Wojewódzkich Rad Konsultacyjnych do 

Spraw Działaczy Opozycji, działających przy zarządzie województwa. Do zadania Rad 
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należałoby wydawanie opinii potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 2 lub art. 3 projektu. Opinia Rady właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

wnioskującego byłaby dołączana do wniosku o stwierdzenie statusu działacza opozycji 

(osoby represjonowanej). Projekt określa także podstawowe zasady dotyczące 

funkcjonowania Rad, pozostawiając szczegółowe kwestie związane z organizacją i trybem 

pracy Rady do uregulowania stosownym rozporządzeniem (art. 15 projektu). 

Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnić ma samorząd województwa, 

natomiast środki na wypłatę wynagrodzeń i kosztów przejazdów dla członków Rady 

pochodzić mają z części budżetu państwa, której dysponentem jest Kierownik Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

Projektowana ustawa wpłynie na budżet państwa. Nowe zadania Kierownika Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, związane z przyznaniem statusu działacza 

opozycji lub osoby represjonowanej, wydaniem legitymacji lub odznaki działacza opozycji 

lub osoby represjonowanej oraz przyznaniem i wypłatą świadczenia specjalnego i pomocy 

pieniężnej pokrywane będą z części budżetu państwa, której dysponentem jest Kierownik 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z tej samej części budżetu, na 

mocy wyraźnego postanowienia projektu ustawy, pochodzić mają również (jak wspomniano 

wyżej) środki na wypłatę wynagrodzeń i kosztów przejazdów dla członków Wojewódzkich 

Rad Konsultacyjnych do Spraw Działaczy Opozycji.  

Ustawa wpłynie także na budżet samorządów województwa w zakresie w jakim 

powierza ona zarządowi województwa obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkich 

Rad Konsultacyjnych do Spraw Działaczy Opozycji. 

Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, którego 

celem było oszacowanie przybliżonej liczby osób uprawnionych – potencjalnych 

beneficjentów projektowanej ustawy – opartego o projekt ustawy w brzmieniu przed jego 

pierwszym czytaniem w komisjach senackich (brzmienie to zakładało węższe definicje 

działacza opozycji i osoby represjonowanej oraz niższe kryteria dochodowe warunkujące 

przyznanie świadczenia specjalnego) mniej więcej trzy osoby na sto, spośród urodzonych 

przed 1974 rokiem, kwalifikują się do kategorii działaczy opozycji demokratycznej (3,1%; 

589 tys.), a 1,1% (209 tys.) to osoby represjonowane. Uprawnionych do pobierania świadczeń 

(spełniających zarówno kryterium biograficzne jak i dochodowe) jest 1,2% Polaków 
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urodzonych przed rokiem 1974, a więc około 228 tysięcy osób. Jednocześnie badanie 

zastrzega, że biorąc pod uwagę błąd oszacowania, należy z 95% prawdopodobieństwem 

przyjąć, że odsetek ten zawiera się w przedziale od 0,6%, a 1,8%, co oznacza, że kategoria 

uprawnionych liczy między 114 a 342 tysięcy osób. 

Z kolei Instytut Pamięci Narodowej również analizując projekt ustawy w brzmieniu 

przed jego pierwszym czytaniem w komisjach senackich, przekazał informację, w której 

podał, że beneficjentami projektu będzie „nie więcej, niż 10 tysięcy osób, 

a najprawdopodobniej ich liczba zawrze się w przedziale pomiędzy 2 a 5 tysięcy”. Na 

podstawie tych danych Minister Pracy i Polityki Społecznej, szacując skutki finansowe 

wejścia w życie projektowanych rozwiązań, wskazał na roczny koszt wypłaty świadczeń 

specjalnych w wysokości nie większej niż 100 mln zł, przy założeniu, że ze świadczenia 

specjalnego (w wysokości najniższej emerytury – 831,15 zł) skorzysta 10 tys. uprawnionych. 

Za Ministrem Pracy i Polityki Społecznej można wskazać ponadto, że nie jest możliwe 

określenie liczby osób, które kwalifikowałyby się do pomocy pieniężnej. Uniemożliwia to, 

z przyczyn obiektywnych, przesłanka uzyskania takiej pomocy, czyli szczególnie 

uzasadnione przypadki zdarzeń losowych. 

 

W trakcie prac nad projektem wystąpiono o opinię do: 

1) Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

2) Ministra Finansów, 

3) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

4) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 

5) Rzecznika Praw Obywatelskich, 

6) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

7) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

8) Sądu Najwyższego, 

9) Krajowej Rady Sądownictwa, 

10) Naczelnej Rady Adwokackiej, 

11) Krajowej Rady Radców Prawnych, 

12) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

13) Stowarzyszenia Sieć Solidarności, 

14) Fundacji Ośrodka „Karta”, 
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15) Stowarzyszenia Wolnego Słowa, 

16) Fundacji Wolność i Pokój, 

17) NSZZ „Solidarność”, 

18) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

19) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

20) Unii Metropolii Polskich, 

21) Związku Miast Polskich, 

22) Związku Powiatów Polskich, 

23) Związku Gmin Wiejskich RP, 

24) Unii Miasteczek Polskich. 

Swoje opinie przedstawili: 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

2) Minister Finansów, 

3) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

4) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, 

5) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

6) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 

7) Sąd Najwyższy (nie zgłosił uwag), 

8) Krajowa Rada Sądownictwa, 

9) Krajowa Rada Radców Prawnych (nie zgłosiła uwag), 

10) Stowarzyszenie Sieć Solidarności, 

11) Fundacja Ośrodka „Karta”, 

12) Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 

13) NSZZ „Solidarność”, 

14) Unia Metropolii Polskich, 

15) Związek Powiatów Polskich. 

Z własnej inicjatywy swoje opinie przedstawiło Stowarzyszenie Godność oraz 

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956–89. 

Poza wyżej wymienionymi podmiotami w pracach nad projektem ustawy w pierwszym 

czytaniu, podczas posiedzenia komisji senackich, swoje postulaty wyrażali także 

przedstawiciele: Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980–1990 

imienia księdza Jerzego Popiełuszki, Stowarzyszenia Osób Internowanych 
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i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego, Stowarzyszenia 

Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Stowarzyszenia Polskiej Partii 

Niepodległościowej. 

Większość przedstawionych opinii popiera ogólny cel projektowanej ustawy i kierunek 

zaproponowanych zmian, dostrzegając konieczność uchwalenia ustawy odnoszącej się do 

osób, których działalność i postawa przyczyniły się do odzyskania przez Polskę 

niepodległości i suwerenności. Zawarte w opiniach krytyczne uwagi dotyczyły konkretnych, 

szczegółowych rozwiązań. Nieliczne negatywne opinie podnosiły konieczność 

radykalniejszych działań ustawodawczych, zmierzających do pełniejszego i całościowego 

uregulowania sytuacji byłych opozycjonistów, w szczególności poprzez przyznanie im 

zdecydowanie szerszych uprawnień, niż te przewidziane w projekcie (opinia Stowarzyszenia 

Godność, stanowisko Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej).  

W szeregu opinii postulowano, aby zadania związane z przyznawaniem i wypłatą 

świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej wykonywał Urząd do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych, w miejsce proponowanych w pierwotnym projekcie ośrodków 

pomocy społecznej. Uwagi te uwzględniono. Nie uwzględniono natomiast postulatów, aby 

świadczenia projektowane ustawą realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

W trakcie prac nad projektem ustawy uwzględniono również, podnoszony w szeregu 

opinii, postulat ograniczenia kręgu osób, którym przysługuje status działacza opozycji lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych, jedynie do osób niebędących 

pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa lub 

tajnym współpracownikiem tych organów.  

Duża część uwag dotyczyła przepisów formułujących definicje działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uwagi te, po 

pierwsze, dotyczyły rozszerzenia definicji, tak aby objąć nimi kolejne kategorie działaczy lub 

osób represjonowanych. Po drugie, uwagi wskazywały na niedookreśloność niektórych 

sformułowań definicyjnych, takich jak „aktywne członkostwo” czy „prowadzenie 

działalności w sposób zorganizowany”. Po trzecie wreszcie opinie wskazywały na 

konieczność stworzenia zupełnie nowych definicji lub odniesienia ich do przesłanek z ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa ta zalicza wymienione 

w niej okresy działalności opozycyjnej lub okresy podlegania represjom do okresów 
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składkowych lub okresów nieskładkowych warunkujących ustalenie prawa do renty 

i emerytury). W zakresie definicji działacza opozycji antykomunistycznej przyjęto propozycję 

polegającą na wykreśleniu warunku „aktywnego” członkostwa w nielegalnej organizacji. 

W zakresie definicji osoby represjonowanej z powodów politycznych wprowadzono nowe 

przesłanki do uznania za osobę represjonowaną, m. in. w postaci: pełnienia służby wojskowej 

jako formy represji (w szczególności w wojskowym obozie specjalnym), poszukiwania listem 

gończym, wielokrotnego krótkotrwałego pozbawienia wolności oraz (w przypadku, gdy 

represja była wynikiem brania udziału w wystąpieniu wolnościowym) relegowania z uczelni 

wyższej lub innej szkoły, pozbawienia możliwości wykonywania zawodu, objęcia zakazem 

publikacji. W wyniku przedstawionych opinii rozszerzono także zakres podmiotowy ustawy 

o osoby działające w roku 1956 (pierwotnie okres działalności lub represji obejmował lata 

1957-89). 

Część postulatów dotyczyła zwiększenia wysokości świadczenia specjalnego oraz 

pomocy pieniężnej oraz zliberalizowania kryteriów dochodowych uzasadniających 

przyznanie takich świadczeń. Postulaty te, w zakresie konieczności wskazania łagodniejszych 

kryteriów dochodowych, częściowo uwzględniono. Tym samym nie uwzględniono tych 

pojedynczych opinii, które poddawały w wątpliwość kryteria dochodowe jako zbyt łagodne 

oraz poddających w wątpliwość mechanizm niezaliczania dochodów z tytułu świadczenia 

specjalnego i pomocy pieniężnej do dochodu warunkującego prawo do świadczeń z tytułu 

pomocy społecznej. 

Zgłaszane uwagi dotyczyły też możliwości przyznawania opozycjonistom innych 

uprawnień niż prawo do świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej, w szczególności 

wzorowanych na ustawie o kombatantach, uprawnień pracowniczych, emerytalnych, 

w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej 

i krajowej. Postulaty takie obejmowały również przyznanie prawa pierwszeństwa do 

środowiskowej opieki socjalnej (w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej), do 

korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń 

specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, do bezpłatnych leków i wyrobów 

medycznych oraz do bezpłatnego wstępu do muzeów, galerii i teatrów. 

Z powyższych uwag uwzględniono postulat, aby działacze opozycji antykomunistycznej 

oraz osoby represjonowane z powodów politycznych korzystały z pierwszeństwa do 

środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. 
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W wyniku zgłoszonych opinii wprowadzono także Wojewódzkie Rady Konsultacyjne 

do Spraw Działaczy Opozycji (jako podmioty opiniujące wnioski o przyznanie statusu 

działacza opozycji lub osoby represjonowanej), mechanizm waloryzacji świadczeń oraz 

legitymację działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Wynikiem przeprowadzonych 

konsultacji była także zmiana określenia „działacze opozycji demokratycznej” na 

adekwatniejsze określenie „działacze opozycji antykomunistycznej”. 

Nie uwzględniono tych uwag, które postulowały objęcie jednym aktem prawnym 

zarówno kombatantów i osoby represjonowane w rozumieniu ustawy o kombatantach jak 

i działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych 

w rozumieniu niniejszego projektu ustawy, wychodząc z założenia, że działalność 

kombatancka, to działalność o innym charakterze, przede wszystkim związana ze zbrojną 

walką o suwerenność i niepodległość Polski. Niektóre z przedstawionych opinii sugerowały 

wprowadzenie do ustawy o kombatantach nowej kategorii podmiotów (określonych, zgodnie 

z projektowanymi definicjami, jako działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowane z powodów politycznych) i przyznania im analogicznych świadczeń jak te 

już istniejące w ustawie o kombatantach, bez wprowadzania dodatkowych, nowych form 

pomocy (świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej) albo z wprowadzeniem takich 

dodatkowych świadczeń.  

Inne nieuwzględnione postulaty to m. in.: wskazanie na konieczność stworzenia 

centralnej, imiennej bazy osób represjonowanych (Korpusu Weteranów), wprowadzenie 

przykładowego katalogu organizacji nielegalnych, utworzenie domów opieki dla weteranów 

oraz poszerzenie możliwości nadawania Krzyża Wolności i Solidarności. W tym ostatnim 

zakresie uznano, ze materia ta powinna stanowić przedmiot odrębnej nowelizacji ustawy 

o orderach i odznaczeniach. 

W przedstawionych opiniach sugerowano również szereg innych poprawek, także 

poprawek o charakterze legislacyjnym. Część z nich, uznana za zasadne, została przyjęta, 

część „skonsumowała” się w wyniku wprowadzenia innych nowych rozwiązań. 

Teksty wszystkich zgłoszonych opinii zamieszczone zostały na senackiej stronie 

internetowej. 

 

Przedmiot projektowanej ustawy pozostaje poza obszarem regulacji prawa Unii 

Europejskiej. 
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